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finančni stiski privede do čeda-
lje več družinskih konfliktov, saj 
je treba zadovoljevati družinske 
potrebe, otrokom kupiti stvari, 
tudi šolske potrebščine, treba 
se je prehranjevati, potrebna so 
oblačila in vsak mesec prihajajo 
nove položnice, a razpoložljive-
ga denarja je vedno manj, (pre)
kmalu neha prihajati tudi nado-
mestilo za brezposlenost … Za-
čarani krog z brezizhodnostjo je 
prekmalu tukaj.

Kako iz depresije? Vedno več 
ljudi prihaja na družinsko tera-
pijo s podobnimi stiskami, ki se 
še prehitro razvijejo v depresijo, 
predvsem zaradi na videz temne 
prihodnosti in brezizhodnosti iz 
nastalega položaja. Ključno in 
skrb zbujajoče je tukaj vprašanje 
posameznikov, prepolno dvo-
mov, ali je življenje še smiselno 
… Družinska terapevtka Ferča-
kova v svojem značilnem zanosu 
in optimizmu, ki ga vliva mno-
gim udeležencem terapije, hi-
tro pokaže pravo pot: “Ta pot je 
polna izzivov, učenja in ni lahka, 
ni brez naporov, bolečine, a jo je 
vredno hoditi.” Ob tem opozori 
na sodobno vlogo matere, ki je 
danes postavljena pred mnoge 
izzive. Ti so lahko še posebej tež-
ki, saj se ob njih postavi izjemno 
boleče, intimno in materinsko 
vprašanje: Kako bom lahko ob 
vseh težavah poskrbela za svo-
jega otroka? Še prepogosto na-
ravne zaveznice otrok danes ne 
znajo odgovoriti na to vprašanje.

Črni odgovori na temna vpra-
šanja prinašajo še večjo negoto-
vost, ki žal velikokrat vodi do 
družinskega psihičnega in fi-
zičnega nasilja ter nato tudi do 
kaznivih dejanj. “Ni naključje, 
da so različne težke zgodbe in 
kazniva dejanja, kot jih lahko 
spremljamo v medijih, povezani 
s krizo, v kateri smo, “ doda tera-
pevtka Ferčakova.

A vsaka situacija, naj bo na vi-
dez še tako breizhodna, ima reši-
tev. Zato so v Družinskem cen-
tru mir vedno pripravljeni, da 
prisluhnejo prihajajočim. O tem, 
kako poteka dogovor o pomoči, 
Ferčakova pravi: “Da se lahko 
družine obrnejo na nas, nas je 
treba najprej poklicati in se na-
ročiti za termin obiska, saj smo 
terapevti zelo zasedeni in nismo 

ob vsakem času na razpolago. Ko 
se dogovorimo za srečanje, sledi 
najprej pogovor, v katerem nam 
zaupajo, zakaj so prišli k nam, s 
kakšno stisko se srečujejo. Več-
krat po tem uvodnem pogovoru 
ugotovimo, da so težave globlje 
in tako se ljudje, ki iščejo pomoč, 
vključijo v naš terapevtski proces. 
Le-ta traja okvirno 12 srečanj, sku-
paj približno tri mesece, saj ima-
mo po eno srečanje na teden, traja 
pa do ene ure.” Terapevtski proces 
se lahko po potrebi in na njihovo 
željo tudi podaljša, osnova dela pa 
je, da par, družina ali posameznik 
pod vodstvom terapevta dela na 
sebi in na medsebojnih odnosih. 
Ob tem sta pomembna spoznava-
nje sebe, medsebojni iskren, odkrit 
pogovor in odnos. “Terapevti pri 
temne svetujemo, temveč jih vo-
dimo tako, da klienti sami najdejo 
pot, tisto pot, ki je zanje najboljša. 
To poteka tako, da najprej spozna-
jo sebe, drug drugega, svoj odnos, 
družino in kaj se v njej dogaja …”

Po terapiji Za družinsko terapi-
jo, kot smo že omenili, se pari ve-
likokrat odločijo sami. “S takšni-
mi je milostno delati, ker so sami 
pripravljeni za to nekaj narediti! 
Spremembe v življenju so mogo-
če, samo če se zanje odločimo in 
nekaj za to naredimo,”pristavi 
terapevtka Ferčakova. Nekoliko 
drugače je pri tistih, ki se za te-
rapijo ne odločijo sami, ampak 
so v Družinski center mir Mari-
bor napoteni bodisi prek Centra 
za socialno delo, vrtca, šole ali 
celo prek sodišča; sodišče napoti 
k nam predvsem ljudi, ki dobijo 
pogojno kaznen v kazenskih po-
stopkih zaradi nasilja v družini. 
Pri teh se prihod k terapevtu lah-
ko odraža v odklonilnem odno-
su, saj so tam velikokrat le zato, 

“ker morajo”. Delo s temi ljudmi, 
ki so kljub vsemu iskalci pomoči, 
od terapevta zahteva še dodaten 
napor: “Najprej delamo v smeri, 
da jim terapevtsko delo čim bolj 
približamo na tak način, da je to 
nekaj, kar lahko naredijo in ne 
morajo, da je to predvsem dobro 
zanje in da jim bo nato tudi laže 
v življenju, v medsebojnih odno-
sih in v družini.”

Prej in danes Družinska tera-
pevtka mag. Kornelija Ferčak na 
svojem področju dela že sedem 
let. Čas zadnjih let zaokroži v 
naslednji misli: “Glede na stanje 
pred sedmimi leti, ko sem po 
študiju v Ljubljani začela delati 
v Mariboru, lahko rečem, da se 
družine, pari/zakonci in posa-
mezniki srečujejo s podobnimi 
težavami kot takrat, s tem da se 
tudi v našem terapevtskem pro-
storu pozna kriza, in sicer tako, 
da imamo vedno več ljudi, ki 
ne zmorejo plačati terapevtske-
ga prispevka, zato je vedno več 
naše brezplačne pomoči. Poma-
gata nam pristojno ministrstvo 
in MO Maribor, a tega denarja ni 

toliko, da bi pokrili vse potrebe 
po brezplačni pomoči.”

Z vidika terapevtskega dela 
lahko opozori predvsem na dej-
stvo, da je vedno več osebnih 
stisk, nesoglasij in težav v dru-
žini tudi zaradi finančnih težav, 
brezposelnosti. Stiska ob tem, 
kako preživeti, je v mestu ob 
Dravi res velika.

Vedno je izhod iz krize Čeprav 
je finančna stiska velika, Ferča-
kova pravi, da “se v Družinskem 
centru mir vedno trudimo v 
duhu sv. Frančiška omogočiti te-
rapevtsko pomoč čim več ljudem”. 
Rešitev iz krize vidi tudi v nasle-
dnjem: “Vsaka kriza je lahko tudi 
priložnost, da lahko zrastemo ali 
nekaj popravimo, spremenimo 
na bolje. Vendar družina ne more 
preživeti sama, saj je del družbe, 
ne moremo je prepustiti sami sebi 
in ne omogočiti minimalnih po-
gojev za dostojno življenje. Drža-
va ji mora pri tem pomagati, ime-
ti mora pogoje, da te preizkušnje 
družina tudi zmore.” 

In če včasih ne zmore država, 
veste, kje poiskati pomoč. 
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Mag. Kornelija Ferčak
Kornelija Ferčak je rojena v prekmurski vasici Gančani v občini Beltinci ter je 
magistrica znanosti s področja zakonske in družinske terapije. Na Družinskem 
centru mir deluje kot strokovna voditeljica centra, vodi pa tudi Šolo za starše, 
Večere za starše in zakonske skupine. Ob strokovnem izpitu na področju social-
nega varstva se pri Socialni zbornici Slovenije usposablja za supervizorko.

Njeno vodilo pri delu: “Biti terapevtka je zame poslanstvo, ki se ga vese-
lim in kjer tudi sama osebnostno rastem. Kot terapevtka spremljam ljudi 
pri spoznavanju, raziskovanju sebe in njihovih odnosov. Vedno znova me 
navdihuje in preseneča, kako se vsak od nas lahko spreminja, raste in kako 
lahko odnosi postanejo prostor bližine, ljubezni, spoštovanja in rasti.«


